"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen “Abolish or Fulfill.”
Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och
diagram och på så sätt underlätta presentationen av materialet. I vissa partier kan detta orsaka att
undertexten inte helt följer talet som gör att det kan bli lite osynkroniserat i vissa partier.
Det kan dessutom finnas smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.
Men vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyteav denna video med den text som följer nedan."

Upphäva eller uppfylla
Matteus 5:17-18
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.
Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.
Jag säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav,
inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.
Vad betyder upphäva/avskaffa? Vad betyder "fullfölja/uppfylla?
Notera att Jesus sade att han kom för att fullfölja ett och inte upphäva. Därför kan det inte betyda
samma sak. Men vi informeras av de kristna ledarna att det betyder samma sak. Tänk på det. Enligt
American Heritage Dictionary, betyder "avskaffa;" "Att göra sig av med, att göra slut på.”
Men står det då inte "uppfylla?”
Det grekiska ordet här för uppfylla är "pleroo."
Det är samma ord som används i Matt 3:15 när Jesus döptes av Johannes;
Jesus svarade honom: "Låt det nu ske.
Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet."
Då lät han det ske.
Johannes lät det ske. Enligt den tolkning som kyrkan har om Matteus 5:17-18 beträffande "uppfylla,"
är att vi inte behöver oroa oss för vår rättfärdighet inför HERREN, eftersom Kristus uppfyllt det
genom sitt dop. Låter inte det en aning absurt?
Vad Jesus säger mer i Matt 5 är;
Jag säger er sanningen:
Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav,
inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.
"Allt har skett" är en direkt hänvisning till den tid då alla profetior har fullbordats. Det är inte en
hänvisning till korset där Jesus sa: "Det är fullbordat" eftersom profetierna ännu inte hade uppfyllts.
Pingst var något som måste uppfyllas efter korset. Vers 18 i Matteus 5 är en direkt hänvisning till
Uppenbarelseboken;

Uppenbarelseboken 21:5-6
Och han som satt på tronen sade:
"Se, jag gör allting nytt." Och han sade:
"Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna."
Sedan sade han till mig: "Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden.
Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten.
Alla profetior är uppfyllda vid den tid då himmel och jord görs ny. Det borde inte vara någon
överraskning, eftersom Jesus sa; "Innan himmel och jord förgår", i samband med att hela lagen och
profeterna uppfyllts! Enligt Petrus, väntar vi fortfarande på att det ska ske.
2 Petrus 3:13
Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
Om du frågar människor i dag, är jag säker på att samtliga säger att vi fortfarande lever med samma
himmel och jord som Jesus vandrade på när han sa detta i Matteus 5. Det är intressant hur kyrkan,
i all sin fascination över profetior, fortfarande klamrar sig fast vid nyheten för dagen när de letar
efter profetior att utveckla, men bekvämt kastar bort Guds lag, den som Herren själv sa inte skulle
avskaffas förrän ALLT har skett (Matt 5:18).
Låt oss titta på några andra ställen där dessa ord förekommer.
Romarbrevet 15:13
Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron,
så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.
Innebär detta att göra sig av med eller avsluta all din glädje och frid? Jag tror inte det.
Kolosserbrevet 1:25
Dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull:
att överallt predika Guds ord
Varför säger kyrkan att detta ord betyder "att göra sig av med" eller "att sätta stopp för"
i Matteus kapitel 5? Det kanske inte är så bra. Vi ser också att "pleroo" används i en förfluten tid
i Jakob 2:23.
Jakob 2:23
Så uppfylldes (pleroo) Skriften som säger:
Abraham trodde Gud, och det tillräknades honom som rättfärdighet,
och han kallades Guds vän.
Det betyder inte att göra sig av med eller sätta stopp för. Det betyder helt enkelt att få det verksamt i
sitt liv. Så lagen är att leva våra liv med Kristus som vårt exempel. Kom ihåg, laglydnad leder inte
till vår frälsning. Den är frukten, beviset, på vår frälsning.
Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net
Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.
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